
 

 

  از منظر فاطمه زهراو احکام الهی لسفه عبادات ف
 *کاظمدلیآیوالمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

و  است که ایشان پس از رحلهت پیهامبر اکهرم خطبه فدک، سخنرانی حضرت فاطمه زهرا
از ایهراد ایهن  ، در مسجد مدینه ایراد فرمود. هدو حضرت زههراغصب خالفت امام علی

حضرت در خطبه فهدک بهه به ایشان ه بود،  ه هدیه و ارث پیامبر« دکف»خطبه باز پس گرفتن 
. ایهن نوشهتار بهه شهرح فرازههایی از خطبهه پرداختتبیین بسیار  از حقایق و معارو ناب الهی 

پردازد. موضوع این فرازها بیان فلسفۀ عبادات و اوامر و نواهی خداونهد  می حضرت زهرا1فدکیه
 در دین مبین اسالم است. 

 انایم
رود و  در تبیین علت واجبات الهی پیش از هر چیهز سهراغ ایمهان بهه خهدا مهی حضرت زهرا

ْ كِ »فرماید:  می يَماَن تَْطِهي اب لَكُْ  ِمَن الشِّ ُ َعلَيْكُُ  اْْلِ کهردن   ؛ خداوند ایمهان را بهرا  پهاکفََ َض اّلَله
یل اهمیت آن است؛ زیهرا ذکر کردن ایمان در صدر واجبات الهی به دل«. شما از شرک واجب کرد

تا ایمان به خدا نباشد، اعماا دیگر انسان نیز در درگاه خهدا پذیرفتهه نیسهت و او را بهه سهعادت و 
 رساند. نجات نمی

کردن( نسبت به شرک به خدا، بهه سهبب آن اسهت کهه شهرک،   استفاده از تعبیر تطهیر )یعنی پاک
ن اجتناب کرد؛ چنانکه در سوره مبارکهه حهج آلودگی و پلید  روح و باطن انسان است و باید از آ

                                                           

 کارشناسی ارشد تربیت اخالقی مؤسسه اخالق و تربیت.* 
کتهاب  مهن »سهنت ماننهد  خطبه فدکیه مشهور است و با قدر  اختالو در منابع متعهدد شهیعه و اهلاین خطبه به . 1

« السقیفة و فدک عبدالعزیز»(؛ 248، ص 1)ج « علل الشرایع( »568، ص 3شی  صدوق، )ج « الیحضره الفقیه
( آمده است که مها 113طبر  )ص « دالئل االمامة»( و 28طیفور )ص ابن« بالغات النساء»(، 139جوهر  )ص 

 ایم. متن دالئل االمامة را انتخاب کرده

 ژه مبلغانفصلنامه علمی ـ تخصصی وی

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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ْوثاِن »فرماید:  می ْجَس ِمَن اْأَ و در « هاسهت از پلید  بپرهیزید کهه از جملهه آن بت 1؛َفاْجَتِنُباا الرِّ
دذيَن َل ُيْؤِمُندان»فرماید:  سوره انعام نیز می ْجَس َعَلدی الَّ ُه الرِّ ُِ اللَّ اینچنهین خداونهد  2؛ َكذِلَك َيْجَع

ها   چنانکهه بایهد از پلیهد  بنهابراین هم«. آورنهد دهد بر کسانی که ایمهان نمی ا قرار میپلید  ر
ها  باطنی نیز اجتناب کهرد کهه در  ظاهر  مثل سگ و خوک و خون اجتناب کرد، باید از پلید 

 ها شرک به خداوند است. رأس آن

 نماز
ترین  کند؛ زیرا نماز مهم از علت وجوب نماز یاد می بعد از ایمان به خداوند، حضرت صدیقه

ترین وظیفه اعتقاد  دین است و بر طبق روایهات  چنانکه ایمان، مهم وظیفه عملی دین است؛ هم
بهانو  دو عهالم  3گیهرد، نمهاز اسهت. معتبر نخستین عملی که در قیامت مورد محاسهبه قهرار می

ََلَة تَنِْزيهاب لَكُْ  َعِن الِْكبْ ِ »فرماید:  می د[ نماز را برا  دور شدن شما از کبر واجهب ؛ ]خداونَو الصَّ
نماز اهداو و فواید متعدد  مانند یاد خدا و دور شدن از فحشا و منکر دارد، ولی حضرت «. کرد
 کند که همان دور شدن از تکبر است. ها به ذکر یک ا ر بسنده می از میان آن زهرا

بینهد.  تر از دیگران می خود را بزرگِکبر و تکبر، نوعی حالت خودپسند  است که در آن حاا، فرد 
ترین تکبر نیز، تکبر بر خداست به اینکه از پذیرش حهق و اذعهان بهه عبهادت او خهوددار   بزرگ
پندارد و از ایمان به خدا و اطاعهت  زیرا در این حاا انسان حتی خود را از خدا نیز باالتر می 4کند؛

 کند. او سرپیچی می

در سوره مبارکهه بقهره  متعاا قرآنی متعدد  دارد؛ از جمله خداوند پیوند نماز و ترک تکبر، شواهد
َلَّ َعَلی اْلخاِشدعين»فرماید:  می َِ ها َلَكبيَرٌة  اَّ َِ الِة َو  َِّ ْبِر َو ال َِّ و از صهبر )روزه( و  5؛ َو اْسَتعيُناا ِبال

وایتهی از خاشهع در ر«. درستی که نماز کار سنگینی است جز بر فروتنان  نماز کمک بجویید و به
کنهد و بها  عباس به کسی تفسیر شده است که در نمهازش در برابهر خداونهد اظههار ذلهت می ابن

و زیانکهار متکبهر ها   در سوره مبارکه قیامت نیز در توصیف انسان 6خواند. حضور قلب نماز می
                                                           

 .30. حج: 1
 .125. انعام: 2
 .268، ص 3، ج الكافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .697، ص مفردات ألفاظ القرآنهانی، . حسین بن محمد راغب اصف4
 .45. بقره: 5
 .115، ص 1 ، ج شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. عبیدالله بن عبدالله حسکانی، 6
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ی»فرماید:  در روز قیامت می َق َو َل َصلَّ ی *  َفال َصدَّ َب َو َتدَالَّ لدی*  َو لِكْن َكدذَّ َِ َأْهِلدِه   ُثدمَّ َ َهدَ  
ی نه تصدیق کرد و نه نماز خواند ]یعنی در دنیا نه به خدا و دین حق ایمان آورد و نه عمهل  1؛ َيَتَمطَّ

هاست[ بلکه تکذیب کرد و رو  گردانهد، سهپس متکبرانهه بهه  صالحی انجام داد که نماز اهم آن
دار  میان ترک نماز و تکبهرورزِ  پهس از آن در این آیات نیز رابطه معنا«. اش رفت سو  خانواده

ترسیم شده است. پس اصل این مطلب در منابع دینی مسلم است که نماز سبب پهاکی انسهان از 
 پروراند. شود و ترک نماز روحیه تکبر را در انسان می تکبر می

و ترک تکبهر ا  میان نماز  شود که چرا نماز چنین تأ یر  دارد و چه رابطه حاا این سؤاا مطرح می
 برقرار است؟

نوعی با تکبر منافات دارد و تمرین عملی تهرک تکبهر اسهت؛ بهرا   ها  نماز به  هر یک از حالت
 مثاا 
ایستادن در نماز با تکبر منافات دارد؛ چرا که تواضِع انسان در حالت ایستاده بیش از حالت  -

 نشسته و تواضِع انسان در حاا نشسته بیش از حالت خوابیده است،

آورد، شبیه کسی است که دسهتانش  ها را باال می االحرام که دست نمازگزار در حالت تکبیره -
 آورد، را به حالت تسلیم در برابر بزرگی باال می

شود که گویی خود را تسلیم هر نهوع فرمهان  در حالت رکوع نیز آنچنان در برابر خدا خم می -
 ر برابر او نیز ابایی ندارد،خدا کرده است و در این راه حتی از جدا شدن سرش د

اش را که باالترین عضو اوست، به همراه اعضا  دیگهرش بهر  در حالت سجده نیز پیشانی -
نهد که فروترین چیزهاست و با این کار نهایت خوار  و خاکسار  خهود را در  خاک می

 2کشد. برابر خداوند به تصویر می

ز است و اجزا و شرای  و آداب دیگر نماز نیز ههر آمیز نما ها تنها بخشی از حاالت تواضع البته این
ا  تنظیم شده است که تمرین تواضع در برابر خداوند باشد. طبیعی است تکهرار ایهن  گونه یک به

پرورانهد و دا او نیهز در برابهر خداونهد  تدریج حالت فروتنی و خشوع را در انسهان می  حاالت به
 شود. خاضع می

آنچنان محسوس و ملموس است که برخی از متکبران تنها بهه سهبب  تأ یر نماز در اجتناب از کبر
کنند. برا  مثاا در منابع تهاریخی آمهده اسهت  حالت خاکسار  در نماز از خواندن آن امتناع می

                                                           

 .31ه  33. قیامت: 1
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ا  بها آن  آمدند و معاههده خدا که وقتی قبیله  قیف )اهل طائف( برا  اسالم آوردن نزد رسوا
مطرح کردند. نخست اینکه بت الت  خواسته از پیامبر حضرت نوشتند، در ضمن معاهده دو

ا  را بهرا  انههدام آن  این شرط آنان را نپهذیرفت و عهده تا سه ساا دیگر نابود نشود که پیامبر
شهان  ایهن شرط فرستاد. خواسته دیگرشان این بود که آنان را از نمازخواندن معاو دارد. پیامبر

؛ در دینی کهه نمهاز در آن نباشهد، ههیچ َل َخيَ  ِفي ِدين َل َصَلَة ِفيهإنَُّه »را نیز نپذیرفت و فرمود: 
دهیم؛ گرچهه در آن پسهتی  ا  محمد! بهه ایهن خواسهته تهو تهن مهی»آنان گفتند: «. خیر  نیست

کردنهد  روشنی درک می مراد آنان از پستی، اظهار ذلت و خاکسار  در برابر خدا بود و به  1«.است
تربینی آنان سهازگار نیسهت. در روایهت مشهابه دیگهر  آمهده اسهت کهه که نماز با روحیة خودبر

  إنَاه َل خيا  فاي»شان فرمود:  در پاس  درخواست قبیله  قیف برا  حذو نماز از دین پیامبر
در دینهی کهه در آن رکهوع و سهجود نیسهت، ههیچ خیهر   2؛َل يكون فيه ِكوع و َل سجود  دين

نامیده شده است که نشهانه اهمیهت رکهوع و سهجود در در این نقل، نماز رکوع و سجود «. نیست
 3نماز و تأ یر آن در ایجاد تواضع در انسان است.

 زکات
دارد و  پس از بیان علت تشریع نماز در اسالم، علت تشهریع زکهات را بیهان مهی حضرت زهرا

ٍِ »فرماید:  می ْْ كَاَة تَْزِييداب ِفي ال ِّ  «.روز  واجب کرد ؛ و خداوند زکات را برا  افزایشَو الزَّ
چنانکه در کتاب  ذکر زکات بعد از نماز به دلیل اهمیت این فریضه در دین مببین اسالم است؛ هم

رو  خدا در موارد متعدد بالفاصله پس از ذکر اقامه نماز سخن از اعطا  زکات آمده است؛ از ایهن
وجهوب زکهات را  عنوان مفسر قرآن، پس از بیان علت وجوب نماز علت نیز به  حضرت زهرا 

دههد کهه  کند. نماز از شعائر عباد  و زکات، از احکام اقتصاد  اسالم است و نشهان می بیان می
اسالم در کنار عبادت و اصالح رابطه خاص انسان با خدا بر اصالح اقتصاد  و ایجهاد عهدالت و 

 ها  طبقاتی در جامعه اسالمی تأکید دارد. رفاه و پر کردن شکاو
کات در افزایش روز  در برخی روایات نیهز آمهده اسهت؛ از جملهه امهام موسهی تأ یر پرداخت ز

                                                           

 .71، ص 3 ، ج سو مكاتيب الر. ر.ک: علی احمد  میانجی، 1
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كَاَة قُوتاب لِلْفَُقاَ اِء َو تَاْوِفي اب ِْلَْماَواِلكُ ْ »فرماید:  می کاظم َِ الزَّ َ َعزَّ َو َجلَّ َوَض خداونهد  1؛ِإنَّ اّلَله
نیهز  م صهادقامها«. تهان وضهع کهرده اسهت عزوجل زکات را برا  قوت فقهرا و افهزایش امواا

ْْ ِمْن َمالِِه َو ََل َمنََعَها َأَحد  َفاَزاَدْت ِفاي َماِلاهِ »فرماید:  می كَاَة فَنََقَص ُجٍل َأدَّ  الزَّ َِ چنهین  2؛َما ِمْن 
«. نیست که اگر فرد  زکات بدهد، مالش کم شود یا اگر کسی منع زکات کند، مالش زیهاد شهود

زکهات سهبب کهاهش مهاا و منهع برکهات زمهین  از سو  دیگر در روایات ما آمده است که منهع
كَاةِ »فرمود:  شود؛ چنانکه امام صادق می هر مهالی کهه بهه  3؛َو َما ِمْن َماٍل يَُصاُب ِإَلَّ بِتَْ ِك الزَّ

ِْ »نیز فرمود:  خدا رسوا«. رسد، به سبب ترک زکات است آن آسیبی می كَاُة َمنََع ِْ الزَّ ِإَذا ُمِنَع
ُض بََ كَاتِهَ  ِْ «. کند هنگامی که از پرداخت زکات ممانعت شود، زمین نیز برکاتش را منع می 4؛ااْْلَ

 5ها و انواع معادن است. برکات زمین، مثل زراعت و میوه

 روزه

کنهد،  گذارد و هدو تشریع آن را بیان می بر آن دست می ا  که حضرت زهرا چهارمین فریضه
ْخََلص وَ »فرماید:  باره می روزه است. آن حضرت در این  يَاَم ِإثْبَاتاب لِْْلِ ؛ خداونهد روزه را بهرا   الصِّ

 «.ا بات اخالص واجب کرد
اسهالم بهر پهنج پایهه بنها شهده »فرمود:  روزه، از فرائض اصلی اسالم است؛ چنانکه امام باقر

 6«.فرمود: روزه، سپر  است از آتهش خدا است: نماز و زکات و حج و روزه و والیت و رسوا
 نیز آن را در زمره نخستین واجبات ذکر کرده است.  ضرت زهرارو ح از این

ا  با یکدیگر دارند کهه در میهان عبهادات  شاید این سؤاا مطرح شود که روزه و اخالص چه رابطه
گوناگون، آزمون اخالص به آن اختصاص داده شده است؟ علما  اسالم در پاس  به این پرسهش 

روزه، مایه امتحهان اخهالص »گوید:  الحدید معتزلی می ابی  بنها  زیبایی دارند، برا  مثاا ا بیان
شود و کسی جهز بنهدگان مخِلهص خهدا آن را بهه  است؛ زیرا هیچ کس ]حقیقتًا[ از آن مطلع نمی
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گرفتن بها همهه آداب و  شاید مراد از صورِت درست روزه، روزه  1«.دهد صورت درست انجام نمی
 از چشم و گوش و زبان و دا و اعضا  دیگر است.ها مراقبت  شرایطش باشد که از جمله آن

اْومُ »چنین آمده است:  در حدیثی از امام صادق َك َو تََعاالَى يَُقاوُل الصَّ َِ َ تَبَا َو َأنَاا   ِلاي  ِإنَّ اّلَله

بها «. دهم فرماید: روزه برا  من است و من بر آن جزا می خداوند تبارک و تعالی می 2؛َأْجِزي َعلَيْهِ 
عنهوان عبهادت اختصاصهِی  عبادات برا  خداست، ولی در این روایهت تنهها روزه بهه اینکه همه 

خداوند معرفی شده است و اجر آن نیز اختصاصی است. در تفسیر ایهن روایهت وجهوهی گفتهه 
دانهد چهه کسهی  ها جنبه اخالص در روزه است؛ زیرا فق  خداونهد می شده است که نخستین آن

 گویند: کنند و می گر تفسیر بهتر  ذکر میبرخی دی 3دار است. واقعًا روزه
دهنهد از نمهاز و حهج و صهدقه و  همه انواع عباداتی که بندگان برا  تقرب به خداونهد انجهام می

ههها   اعتکههاو و دعهها و قربههانی و جههز آن، امههور  هسههتند کههه مشههرکان نیههز همههواره بههرا  بت
اند، ولهی هرگهز شهنیده  جسهته می ها تقهرب ها به سو  بت اند و با آن داده سازشان انجام می دست

ها تقهرب بجوینهد و لهذا خداونهد  ا  از مشرکان، با روزه به سو  بت نشده است که فرقه یا طایفه
دهم؛ یعنهی احهد  جهز مهن در روزه  فرموده است: روزه برا  من است و من بهر آن پهاداش مهی

هم و خودم متهولی آن د شریک نیست و جز من با روزه عبادت نشده است. لذا من پاداشش را می
   4کنم. هستم و حتی پاداش آن را به فرشته مقرب یا جز آن نیز واگذار نمی

حقیقت این است که اعماا عباد  دیگر از قبیل شعائر ظاهر  است کهه بها اعمهاا نمهادین نیهز 
لذا در اعماا  5گونه عمل نمادین ندارد و همه حقیقت آن پنهان است؛ آمیخته اسُت ولی روزه هیچ

 6یگر امکان ریا وجود دارد، ولی در روزه امکان ریا نیست.د
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 حج
گوید، حج اسهت. آن حضهرت در ایهن بهاره  از آن سخن می فریضه دیگر  که حضرت زهرا

ينِ »فرماید:  می «. ؛ خداوند حج را برا  تحکیم و ترفیع بنا  دیهن واجهب کهردَو الَْحجَّ تَْشِييداب لِلدِّ
رود و به معنا  تحکهیم و بهاال بهردِن  ساز  به کار می ورد ساختمانواژه تشیید در زبان عربی در م

کنهد کهه حهج آن را  گیر  از این واژه، دین را به بنایی تشبیه می )ساختمان( است. حضرت با بهره
سازد؛ زیرا حج مظهر وحدت اسالم و  نماید و بنا  آن را باشکوه و مجلل می  تحکیم و تقویت می

شهود،  ها  دین مستحکم می نماز ستون دین است و با اقامه نماز پایه شکوه اسالم است؛ چنانکه
شود. اینکه مسلمانان از اقصی نقاط جهان به سهو   با حج نیز بنا  رویین دین استوار و مرتفع می

نهوا بها یکهدیگر نهدا   شهکل و هم شهوند و هم شتابند و در ایام خاص در آنجا جمهع می مکه می
دهنهد، شهکوه و عظمهت  دهند و مناسک عباد  خاصی را انجام می سر می« لبیک اللهم لبیک»

وقتهی  شهود. در زمهان پیهامبر اکهرم کشد و سبب تقویت دیهن می اسالم را به رخ جهانیان می
اصهحاب محمهد]ص[ فهراوان و نیرومنهد »گفتنهد:  آوردند، مشهرکان می مسلمانان حج به جا می

جا آوردن حج از مکان دور عهاجز   ضعیف از به ؛ زیرا لشکر«آورند هستند، و گرنه حج به جا نمی
 1است.

 بیت پیروی از اهل
شهمارد، فریضهه اطاعهت از  در خطبهه خهود برمی یکی از فرائض دیگر  که حضهرت زههرا

؛ َو َطاَعتَنَا نَِظامااب لِلِْملَّاِة، َو ِإَماَمتَنَاا لََمااب لِلْفُْ َقاةِ »است. تعبیر حضرت چنین است:  بیت اهل
در ایهن «. شهدن از تفرقهه قهرار داد اعت ما را مایه نظام دین و امامت ما را مایهه جمهع خداوند اط

، فریضهه الههی بیهت کند که اطاعت از اهل اواًل بیان می عبارت شریف نیز حضرت زهرا
االمر امر شده  ، به اطاعت از اولیاست؛ زیرا در قرآن کریم بعد از امر به اطاعت خدا و رسوا

،  انیهًا فایهده اطاعهت از ائمهه 3نیسهت. بیهت االمر، کسی جز ائمهه اهل ا و اولی 2است
ها   پیدایش نظم در دین و اتحاد امت اسالم است. امام همچون رشته تسهبیحی اسهت کهه دانهه

 شود. ا  به سویی پراکنده می کند و اگر نباشد، هر مهره تسبیح را جمع می
ه دچار تفرقه و تشتت خواهد شد. متأسهفانه بهه اگر از رهبران الهی پیرو  نشود، بدون شک جامع
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، امت اسالم از همان و سرپیچی از اوامر آنان و شکستن بیعت با ائمه سبب تمرد از ائمه
تنهها   ابتدا دچار تفرقه و تشتت آرا شد و با گذشت زمان نیز این تفرقه و اختالو در میهان امهت نهه

وحدت حقیقی اسالمی و حفهظ نظهام اسهالمی،  کمتر نشد؛ بلکه بیشتر شد. بنابراین برا  حفظ
 و پیرو  از آنان نیست.  بیت ا  جز رو  آوردن به اهل چاره

شمارد و علهت  مورد دیگر از فرایض الهی را برمی 15در ادامه خطبه نیز بیش از  حضرت زهرا
 ها نیست. کند که مجاا شرح آن ها را ذکر می تشریع آن
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